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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Pendidikan merupakan kegiatan untuk membantu perkembangan peserta 

didik mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Tidak hanya itu pendidikan juga sebagai 

kegiatan mentransfer suatu ilmu atau pengetahuan dari guru ke peserta didik, 

melalui proses yang disebut pembelajaran. Menurut Sanjaya (2008), pembelajaran 

merupakan perpaduan dari belajar - mengajar yang melibatkan kerjasama antara 

guru dan siswa dalam memanfaatkan segala komponen serta sumber yang ada. 

Komponen tersebut meliputi guru, siswa, kurikulum dan sebagainya. Komponen 

lain yang sangat berperan dalam mewujudkan suasana dan meningkatkan kualitas 

pembelajaran adalah metode dan model pembelajaran. 

 Metode mengandung strategi, pendekatan, taktik pengajaran. Strategi 

ibaratkan langkah atau tahapan untuk menjalankan model, yang melibatkan faktor 

motivasi. Motivasi dapat mendorong siswa melakukan sesuatu, sebagai contoh 

bentuk motivasi antara lain pujian, penghargaan dan lain-lain sehingga timbul hasrat 

semangat dalam diri siswa (Suparman, 2010). Model diibaratkan planing (rencana) 

yang merupakan petunjukkan arah ke mana hasil belajar akan optimal, sedang, dan 

rendah.  

 Wawan (2010) menyatakan bahwa komponen pembelajaran lain yaitu 

evaluasi, hal ini berkaitan dengan kemampuan melakukan justifikasi atau penilaian 

terhadap suatu materi dengan kriteria yang ditentukan. Evaluasi akan
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 dikombinasikan dengan seluruh komponen pembelajaraan seperti metode, strategi 

dan model. Ini bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Peran guru dituntut 

kreatif dan inovatif untuk lebih mengaktifkan serta memenuhi kebutuhan siswa. 

Ditetapkannya kembali Kurikulum 2006 (KTSP) pada tahun 2014, maka model 

pembelajaran Arcs diharapkan menjadi salah satu bentuk desain pembelajaran 

dengan dasar pemecahan masalah untuk merancang aspek motivasi serta lingkungan 

belajar dalam mendorong dan mempertahankan motivasi siswa untuk belajar 

(Abidin, 2010:145). Pembelajaran IPA merupakan salah satu mata pelajaran yang 

berorientasi pada peristiwa yang terjadi di alam, sering kali siswa merasa kesulitan 

memahami pelajaran yang disampaikan guru. Kiblat belajar yang masih berpusat 

kepada guru, yaitu guru membacakan atau menyampaikan materi, sementara siswa 

hanya mendengar atau mencatat dengan teliti. Pengunaan metode yang tidak sesuai 

dengan tujuan pembelajaran akan menjadi kendala dalam mencapai tujuan tersebut. 

Guru sering menggunakan metode yang kurang bervariasi, selain itu kebutuhan serta 

fasilitas di sekolah yang kurang memadai akan menjadikan kurang efektifnya 

pengajaran dalam kelas. Dalam proses pembelajaran IPA, seharusnya siswa lebih 

aktif dan kreatif sehingga pemahaman serta tujuan akan tersampaikan dengan baik. 

 Peneliti memilih pelaksanaan penelitian di SMP Negeri 2 Sawit, karena 

mayoritas pembelajaran IPA di sana masih terpusat pada guru, metode 

pembelajarannya yang sering digunakan adalah metode ceramah, sehingga 

dikhawatirkan siswa cepat bosan dan kurang aktif dalam proses pembelajaran. 

Berdasarkan hasil observasi diketahui proses pembelajaran IPA di kelas VIII 

semester genap SMP Negeri 2 Sawit tahun ajaran 2014/2015 ditemukan beberapa 
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kelemahan sebagai berikut: a) siswa pasif dan kurang memperhatikan penjelasan 

dari guru, b) siswa ramai pada setiap pembelajaran. c) konsentrasi dan pemahaman 

siswa masih rendah d) tingkat keaktifan dan hasil belajar belum sesuai harapan atau 

rendah. Berdasarkan uraian tersebut maka diperlukan model pembelajaran berbasis 

motivasi atau disebut dengan arcs yang diharapkan dapat membangkitkan motivasi 

belajar dan tingkat spiritual siswa.  

 Penelitian yang berjudul “Pengaruh Model Arcs terhadap Hasil Belajar 

Ditinjau dari Motivasi Belajar Siswa pada Pembelajaran IPS di Kelas IV SD CHIS 

Denpasar” sehingga berdasarkan uraian masalah yang dipaparkan diatas, peneliti 

dapat merumuskan suatu penelitian dengan judul “Hasil Belajar IPA Melalui 

Penerapan Model Pembelajaran Arcs di Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 2 

Sawit Tahun Ajaran 2014/2015”, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

pembelajaran dan  menyelesaikan permasalahan pembelajaran di kelas yang terjadi 

di SMP N 2 Sawit. 

B. Identifikasi Masalah 

 Mata pelajaran IPA adalah suatu mata pelajaran yang tidak hanya dapat 

disampaikan melalui teori, namun perlu pemahaman dan eksperimen untuk 

menguatkan materi. Tahun 2015 KTSP atau kurikulum 2006 mulai dijalankan 

kembali, hal ini diikuti serempak oleh sejumlah sekolah di Indonesia termasuk SMP 

Negeri 2 Sawit di semester genap tahun ajaran 2014/2015. Sekolah memiliki sumber 

daya manusia yang bervariasi, sehingga setiap guru memiliki gaya dalam 

menyampaikan materi yang berbeda-beda. Hal tersebut mendorong guru untuk lebih 

inovatif dan kreatif menyeleksi model pembelajaran dalam rangka membentukan 
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karakter siswa. Standar ketuntasan SMP Negeri 2 Sawit yaitu 75. Faktor kurang 

bervariasinya model dan metode dalam pembelajaran, latar belakang siswa yang 

bervariasi, tingkat inteligen, pembelajaran yang berpusat pada guru, tingkat 

keaktifan, perhatian dan hasil belajar yang masih rendah merupakan persoalan yang 

terjadi di dalam kelas. 

 Berdasarkan uraian tersebut, model pembelajaran arcs dengan pembelajaran 

berbasis motivasi yang mengaktifkan perhatian, komunikasi, keaktifan dan 

kepuasan dalam belajar. Diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian persoalan 

pembelajaran di kelas khususnya mata pelajaran IPA di kelas VIII. Penelitian yang 

sebelumnya mengenai model pembelajaran ini, hasilnya tepat jika digunakan untuk 

meningkatkan hasil belajar siswa.  

C. Pembatasan Masalah 

1. Subyek : Hasil Belajar IPA Kelas VIII SMP  Negeri 2 Sawit Tahun Ajaran  

   2014/2015 

2. Obyek : Model Pendekatan Arcs. 

   Dengan aspek yang dikaji antara lain meliputi: Efektifitas, Attention  

    (perhatian), Relevance (relevansi), Confidence (kepercayaan diri),  

    satisfaction (kepuasan). 

3. Parameter :  

a. Model arcs hal yang diteliti adalah aspek dari model arcs yang terdiri dari 

attention (perhatian), relevance (relevansi), confidence (kepercayaan diri), 

satisfaction (kepuasan). Dengan pembatasan materi pembelajaran pada materi 

“Tahapan Perkembangan pada manusia” kelas VIII SMP Negeri 2 Sawit. 
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b. Hasil belajar dibatasi pada ranah kognitif yang dinyatakan dalam angka (score 

belajar) melalui tes formatif pada awal pembelajaran yang disebut pre-test dan 

post-test. Materi dibatasi pada pelajaran IPA dengan materi biologi di kelas 

VIII semester II yaitu “Tahapan Perkembangan pada manusia”. 

c. Penelitian ini dilakukan dengan pembelajaran di dalam kelas, yang dilakukan 

pengujian melalui tes dan self assesment. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penelitian yang akan dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sawit, peneliti 

menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:  

Bagaimanakah hasil belajar IPA melalui penerapan model pembelajaran Arcs di 

Kelas VIII Semester Genap SMP Negeri 2 Sawit Tahun Ajaran 2014/2015? 

E. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui hasil belajar IPA melalui penerapan model pembelajaran Arcs di 

Kelas VIII semester genap SMP Negeri 2 Sawit tahun ajaran 2014/2015. 

2. Mengetahui seberapa besar persentase aspek dalam model pembelajaran 

Arcs yang meliputi perhatian siswa, relevansi terhadap materi, kepercayaan 

diri siswa dan kepuasan siswa terhadap hasil belajar IPA di kelas VIII 

Semester Genap SMP Negeri 2 Sawit tahun ajaran 2014/2015. 

F. Manfaat Penelitian 

1. Guru 

Model pembelajaran arcs dapat menjadi salah satu bahan masukan pengetahuan 

guru mengenai model pembelajaran dan sebagai alternative yang digunakan 

dalam pembelajaran IPA di kelas untuk meningkatkan mutu pembelajaran. 
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2. Sekolah 

Tindakan yang dilakukan pada penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan dalam meningkatkan motivasi belajar, mutu dan prestasi belajar IPA 

siswa kelas VIII SMP Negeri 2 Sawit. 

3. Peneliti 

Memberi wawasan, informasi tentang variasi model pembelajaran, penelitian ini 

juga dapat dijadikan sebagai landasan berpijak untuk meneliti lebih lanjut dalam 

ruang lingkup yang lebih luas. 

4. Keilmuan 

Secara teoritis bermanfaat sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu 

pengetahuan pada umumnya dan untuk menambah pengetahuan serta wawasan 

dalam hal pendidikan. 

 


